
Staatscourant 1948, 23, pag. 4 

 

30 Januari 1948 / Afdeling Volksgezondheid / No. 3282 C / doss. 19 

 

VOORWAARDEN OPLEIDING EN EXAMEN IN KINDERVERPLEGING 

 

De Minister van Sociale Zaken; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 21 December 1928 no. 104 (Nederlandse Staatscourant van 31 December 

1928, no. 253) tot uitvoering van artikel 2 der wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad no. 702) tot wettelijke 

bescherming van het diploma voor ziekenverpleging; 

Gezien de beschikking van de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 10 Januari 1929, no. 24c, afdeling 

Volksgezondheid (Nederlandse Staatscourant 1929, no. 7), betreffende vaststelling van de voorwaarden voor 

opleiding en examen in kinderverpleging, zoals deze is gewijzigd; 

 

Heeft goedgevonden: 

 

onder intrekking van bovengenoemde beschikking ter uitvoering van het bepaalde onder C, 1, van genoemd 

Koninklijk besluit vast te stellen de navolgende voorwaarden voor de opleiding en het examen in de 

kinderverpleging. 

 

Artikel 1 

1.  De opleiding tot het verkrijgen van de aantekening voor kinderverpleging geschiedt in door de Minister van 

Sociale Zaken erkende kinderziekenhuizen, zuigelingenklinieken, zuigelingen- en kinderafdelingen van erkende 

algemene ziekenhuizen. 

2.  Aan het hoofd van de in het eerste lid bedoelde inrichtingen of afdelingen moet een kinderarts staan, die de 

leiding heeft zowel van de behandeling der patiënten als van de opleiding der verplegenden. 

3.  In de inrichting of afdeling moet gelegenheid zijn tot verpleging in boxen. In bijzondere gevallen kan van 

deze bepaling door de Minister vrijstelling worden verleend. 

4.  Het aantal verpleegsters, dat in een inrichting of op een afdeling opgeleid wordt, mag niet groter zijn dan het 

totaal aantal verpleegdagen, gedeeld door drie duizend. 

 

Artikel 2 

1.  De opleiding bestaat uit een theoretisch en practisch gedeelte. De toelating tot de opleiding wordt slechts 

tweemaal per jaar opengesteld op tijdstippen, in overleg met de daarbij betrokken geneeskundig inspecteur van 

de volksgezondheid vast te stellen. 

2.  Aan de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid en aan de daarbij betrokken geneeskundig 

inspecteur van de volksgezondheid moet van elke nieuwe opleiding binnen één maand na de aanvang een 

nominatieve opgave der deelnemende leerlingen zijn verstrekt. 

 

Artikel 3 

1.  Voor het theoretisch gedeelte wordt vereist het volgen van een volledige cursus in de verpleging van 

zuigelingen en kinderen. 

2.  Deze cursus omvat veertig lesuren, verdeeld over zes maanden, en wordt gegeven door een aan de inrichting 

verbonden kinderarts en door een verpleegster, in het bezit van de aantekening voor kinderverpleging. 

 

Artikel 4 

1.  De practische opleiding duurt elf maanden. 

2.  De verpleegster moet hetzij gedurende ten minste tien maanden werken in een kinderziekenhuis of in een 



kinderafdeling met afzonderlijke afdeling voor de verpleging van zuigelingen van een algemeen ziekenhuis, 

hetzij ten minste vijf maanden in een zuigelingenkliniek en ten minste vijf maanden in een kinderziekenhuis of 

kinderafdeling van een algemeen ziekenhuis, waarvan in beide gevallen gedurende ten minste twee maanden in 

een erkende afdeling voor de verpleging van kinderen, lijdende aan besmettelijke ziekten. Na overlegging van 

een bewijs, dat de verpleegster tijdens haar opleiding voor diploma A of in het algemeen vóór haar opleiding in 

de kinderverpleging gedurende twee maanden werkzaam is geweest in een afdeling voor verpleging van lijders 

aan besmettelijke ziekten, kan haar door de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid vrijstelling 

van de eis tot het verplegen van kinderen, lijdende aan besmettelijke ziekten, worden verleend onder gelijktijdige 

verkorting van de opleiding. Deze vrijstelling zal alleen worden gegeven, indien die afdeling, zowel wat betreft 

inrichting als leiding, aan redelijke eisen voldeed. 

3.  De verpleegster moet gedurende één maand volledig werkzaam zijn aan een door de geneeskundig 

hoofdinspecteur van de volksgezondheid goedgekeurd consultatiebureau voor zuigelingen met huisbezoek. Door 

de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid kan aan degene, die in het bezit is van de aantekening 

voor wijkverpleging, vrijstelling van deze bepaling worden verleend. 

 

Artikel 5 

1.  Heeft een verpleegster gedurende haar opleidingstijd drie jaren gewerkt in een kinderziekenhuis en voldoet zij 

aan de in de artikelen 3 en 4 gestelde eisen blijkens daarvan overgelegde verklaringen, dan kan zij zonder meer 

tot het examen, bedoeld in artikel 6, worden toegelaten. 

2.  Heeft een verpleegster ten minste vier en twintig maanden tijdens haar opleiding tot verpleegster 

onafgebroken in een erkend kinderziekenhuis gewerkt en in die tijd een cursus in kinder- en 

zuigelingenverpleging gevolgd, dan wordt, indien zij hiervan een bewijs overlegt, de opleidingstijd, bedoeld in 

artikel 4, onder 2, van tien maanden tot vijf maanden teruggebracht. 

Heeft zij gedurende de hierboven genoemde leertijd van vier en twintig maanden niet ten minste twee maanden 

gewerkt in een erkende afdeling voor de verpleging van kinderen, lijdende aan besmettelijke ziekten, dan zal zij 

dit alsnog in die vijf maanden moeten doen. 

 

Artikel 6 

1.  Om tot het examen ter verkrijging van het bewijsstuk voor de aantekening voor kinderverpleging te worden 

toegelaten, moet de verpleegster nog in de opleidingsinrichting werkzaam zijn. Vereist worden: 

a.  het overleggen van een diploma A of een ingeschreven, hiermede gelijkgesteld diploma of een verklaring, als 

bedoeld in artikel 16, derde alinea, van de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en 

van Binnenlandse Zaken en Landbouw 2/6 December 1929 (Nederlandse Staatscourant van 17 December 1929, 

no. 246): 

b.  het overleggen van een verklaring der docenten van de onder artikel 3 bedoelde cursus, dat de candidate deze 

cursus gevolgd heeft. 

c.  een verklaring van de directie der opleidingsinrichting of -inrichtingen, aangevende het tijdvak der opleiding 

en waaruit tevens blijkt, dat de candidate zich met ijver en toewijding op de verpleging van zuigelingen en 

kinderen heeft toegelegd en daarin voldoende practische ervaring heeft verkregen, alsmede een bevredigende 

verklaring van de leider van het consultatiebureau, waaruit onder meer blijkt, dat zij een maand zonder 

onderbreking daar heeft gewerkt; 

d. in de gevallen, bedoeld in artikel 5, de ingevolge dit artikel vereiste verklaringen. 

2.  Het diploma en de verklaringen in tweevoud worden aan de geneeskundig hoofdinspecteur van de 

volksgezondheid gezonden. 

 

Artikel 7 

Zij, die een opleiding hebben gevolgd, welke overeenkomt met de eisen van deze beschikking, worden door de 

directie van de opleidingsinrichting tot het examen toegelaten, nadat bericht is ontvangen van de geneeskundig 



hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dat de bescheiden, bedoeld in artikel 6, door hem in orde zijn 

bevonden en de overeenkomstig artikel 12 verschuldigde examengelden zijn gestort. 

 

Artikel 8 

Het examen wordt afgenomen en het bewijsstuk uitgereikt door een commissie, bestaande uit de docent-

kinderarts, de docent-verpleegster of de directrice of hoofdverpleegster van de inrichting, waar de opleiding 

heeft plaats gehad, en een kinderarts-Regeringsdeskundige. De betrokken inspecteur en de hoofdinspecteur of 

zijn vertegenwoordiger hebben het recht het examen bij te wonen. 

 

Artikel 9 

De regeling der examens geschiedt door de directie van de opleidingsinrichting, in overleg met de commissie, 

bedoeld in artikel 8. De voltallige commissie is bij het examen tegenwoordig. 

De examens worden hoogstens viermaal per jaar afgenomen. 

De examens duren een half uur; zij zijn mondeling en omvatten de onderwerpen, die op de cursus worden 

behandeld. 

 

Artikel 10 

1.  Bij de beoordeling van de kennis van de candidate wordt gebruik gemaakt van de volgende cijfers: 

10 uitmuntend; 5 bijna voldoende; 

9 zeer goed; 4 onvoldoende; 

8 goed; 3 zeer onvoldoende; 

7 ruim voldoende; 2 slecht; 

6 voldoende; 1 zeer slecht. 

2.  Het gemiddelde bepaalt het eindcijfer, dat om te slagen niet lager mag zijn dan 6. Geen cijfer mag lager zijn 

dan 4. 

3.  Bij verschil van mening omtrent het verlenen van het bewijsstuk tussen de Regeringsdeskundige en de 

overige examinatoren, bedoeld in artikel 8, wordt de beslissing, ongeacht de verkregen cijfers, aan 

eerstgenoemde overgelaten. 

4.  Afwijzing wegens onvoldoend examen geschiedt voor een half jaar of drie maanden. 

 

Artikel 11 

Vanwege de opleidingsinrichting wordt gezorgd, dat zowel voor de opleiding als voor de examens de nodige 

leermiddelen, lokalen, enz. beschikbaar worden gesteld. 

 

Artikel 12. 

De kosten voor het examen bedragen f 10, voor welk bedrag het examen niet meer dan éénmaal herhaald kan 

worden. 

Het verschuldigde examengeld wordt vóór het examen bij de geneeskundig hoofdinspecteur van de 

volksgezondheid gestort. 

 

’s-Gravenhage, 30 Januari 1948. 

 

De Minister voornoemd. 

W. Drees. 

 


